
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2563  อบต.โคกตูม    หน้าที่ 1 
 

ส่วนที่  1 
 
 

 
 
 

 
1. เหตุผลและความจ าเป็นในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 
 

  ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้างทั่วทั้งประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม ท าให้ประสบปัญหาในการด ารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัว อาศัยตามอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเรื่องค่าใช้จ่าย  เพ่ือช่วยเหลือตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2560 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561 หมวด 6 หลักเกณฑ์
การช่วยเหลือ ข้อ 16 (2) องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม จึงได้รวบรวมปัญหาดังกล่าว เข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2563 จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดท า
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องห้าปี ต่อไป    
  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม  ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวขึ้นเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 

๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2563   

  2.1 เพ่ือให้การจัดท าโครงการในการแก้ปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 –  
พ.ศ. 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2563 มีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และสถานการณ์
ในปัจจุบันมากที่สุด 
  2.2 เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
  2.3 เพ่ือเปลี่ยนแปลงราคาประมาณการ ในการก่อสร้าง และพ้ืนที่จะด าเนินการให้มีความสอดคล้อง
กับสภาพพ้ืนที่เป็นจริง เป็นปัจจุบัน และใกล้เคียงมากท่ีสุด 
 
๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่ นห้าปี  (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 9 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ข้อความนี้ “ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยด าเนินการ
ดังนี้ 

เหตุผลและความจ าเปน็ 
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  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้
แผนพฒันาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม ได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม    
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561   ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นครบทุกขั้นตอนที่ก าหนดไว้ และผู้บริหารท้องถิ่นได้
พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 
ประจ าปี พ.ศ. 2563  พร้อมทั้งแจ้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม เพ่ือแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกตูมทราบ และใช้เป็นกรอบในการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีต่อไป 
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ส่วนที่ 2 
 
 

 
 
1. ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
 1.1 ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
   - งานบ าบัดน้ าเสีย 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การ
เพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 

1 โครงการ :- โครงการ : โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ า  สายทางบ้านนายพราน  สุทธิ  -  บ้าน
นางกัลยา หมู่ที่ 4  บ้านหนองตะขบ 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองช่าง)  
- ยุทธศาสตร์ ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงาน เคหะและ
ชุมชน 
- งาน บ าบัดน้ าเสีย 
 

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มีการระบายน้ าได้ดี 
น้ าไม่ท่วมขัง  

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : - งานก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาปิด -รางระบาย
น้ า  ขนาดความกว้างรางระบายน้ า  ๐.๓๐  
เมตร  ความสูงเฉลี่ยรางระบายน้ า  ๐.๕๐  
เมตร  ความหนาของท้องรางระบายน้ า  
๐.๑๐  เมตร  ความหนาของฝาปิดราง
ระบายน้ า  ๐.125  เมตร  ความยาวเฉลี่ย
รางระบายน้ า  260  เมตร   
- ขยายไหล่ทางผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50  เมตร    
ความยาว  260.00 เมตร 
หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวคอนกรีต
เสริมเหล็กด าเนินการไม่น้อยกว่า
130.00 ตารางเมตรงานวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กข้ามทาง  ขนาด  ø  
0.40 x 1.00  เมตร 
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  1  ป้าย   

บัญชีการเพ่ิม/เปลี่ยนแปลงโครงการ 
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  ป้ายโครงการ  1  ป้าย (ตามแบบ อบต.โคก
ตูมก าหนด) 

 

งบประมาณ: งบประมาณ : 500,000.- บาท 
พ.ศ.2561 :-  บาท พ.ศ.2561 : .- บาท 
พ.ศ.2562 : - บาท พ.ศ.2562 : .- บาท 
พ.ศ.2563 :- บาท พ.ศ.2563 : .- บาท 
พ.ศ.2564 :- บาท พ.ศ.2564 : 500,000 .- บาท 
พ.ศ.2565 :- บาท พ.ศ.2565 : .- บาท 

ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : มีการระบายน้ าได้ดี น้ าไม่ท่วมขัง 
ประชาชนมีความพอใจร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีการระบายน้ าได้ดี 
น้ าไม่ท่วมขัง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง 
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 1.๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  1.3.2  แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 
   - งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การ
เพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 
1 โครงการ :- โครงการ : โครงการช่วยเหลอืด้านการ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่
ประชาชนในพื้นท่ี 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองสวัสดิการสังคม)  
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ดี 
- แผนงาน สังคม
สงเคราะห์ 
- งาน สวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ 
 

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนประชาชนอย่างเร่งด่วน 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : ประชาชนภายในต าบลโคกตูม 
งบประมาณ: งบประมาณ : 200,000.- บาท 
พ.ศ.2561 :-  บาท พ.ศ.2561 : .- บาท 
พ.ศ.2562 : - บาท พ.ศ.2562 : .- บาท 
พ.ศ.2563 :- บาท พ.ศ.2563 : 200,000.- บาท 
พ.ศ.2564 :- บาท พ.ศ.2564 : 200,000 .- บาท 
พ.ศ.2565 :- บาท พ.ศ.2565 : 200,000.- บาท 
ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : 60 % ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่

ดีขึ้น 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ความเดือดร้อนของ 

ผู้ประสบปัญหาบรรเทาลง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการ

สังคม 
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บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การ
เพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 

2 โครงการ :- โครงการ : โครงการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์ 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองสวัสดิการสังคม)  
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ดี 
- แผนงาน สังคม
สงเคราะห์ 
- งาน สวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ 
 

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ประสบปัญหา ในเขต
จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งรวมต าบลโคกตูม 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : อุดหนุนกิ่งกาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ 

งบประมาณ: งบประมาณ : 10,000.- บาท 
พ.ศ.2561 :-  บาท พ.ศ.2561 : .- บาท 
พ.ศ.2562 : - บาท พ.ศ.2562 : .- บาท 
พ.ศ.2563 :- บาท พ.ศ.2563 : 10,000.- บาท 
พ.ศ.2564 :- บาท พ.ศ.2564 : 10,000 .- บาท 
พ.ศ.2565 :- บาท พ.ศ.2565 : 10,000.- บาท 
ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : บรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบ

ปัญหาอย่างน้อยร้อยละ 60 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ความเดือดร้อนของผู้

ประสบปัญหาบรรเทาลง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการ

สังคม 
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 1.๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  1.3.4  แผนงาน  การศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
   - งานกีฬาและนันทนาการ 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การ
เพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 
1 โครงการ :- โครงการ : “การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วย

พระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมน 
ทรรามาธิบดีศรีสุนทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ” 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองการศึกษาฯ)  
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตที่ดี 
- แผนงาน การศาสนา  
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
- งาน กีฬาและ
นันทนาการ 
 

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : - เพ่ืออุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอ ประโคนชัย ในการจัดการแข่งขันกีฬา 
ตามโครงการ “การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสุนทรมหาวชิรา 
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ” ครั้งที่ 39 
ประจ าปี 2563 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : - อุดหนุนกิจกรรมกีฬาให้แก่
อ าเภอประโคนชัย ตามโครงการ “การแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สุนทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ” ครั้งที่ 39 ประจ าปี 2563 

งบประมาณ: งบประมาณ : 15,000.- บาท 
พ.ศ.2561 :-  บาท พ.ศ.2561 : .- บาท 
พ.ศ.2562 : - บาท พ.ศ.2562 : .- บาท 
พ.ศ.2563 :- บาท พ.ศ.2563 : 15,000.- บาท 
พ.ศ.2564 :- บาท พ.ศ.2564 : 15,000 .- บาท 
พ.ศ.2565 :- บาท พ.ศ.2565 : 15,000.- บาท 
ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : เกิดการบูรณาการร่วมในทุกภาคส่วน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนทั่วไปมีสุขภาพแข็งแรง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษาฯ 
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 1.4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  1.4.2  แผนงาน  การศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
   - งานศาสนา  วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การ
เพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 

1 โครงการ :- โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
“มหัศจรรย์ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์” 
กิจกรรมงานประเพณี ท่องเที่ยวปราสาท
เมืองต่ า ตามรอยอารยธรรมขอม 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองการศึกษาฯ)  
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ด้านการศึกษา  ศาสนา
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
- แผนงาน การศาสนา  
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
- งาน ศาสนา  วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
รูปแบบใหม่ๆ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : เพ่ืออุดหนุนอ าเภอประโคนชัย 
งบประมาณ: งบประมาณ : 15,000.- บาท 
พ.ศ.2561 :-  บาท พ.ศ.2561 : .- บาท 
พ.ศ.2562 : - บาท พ.ศ.2562 : .- บาท 
พ.ศ.2563 :- บาท พ.ศ.2563 : 15,000.- บาท 
พ.ศ.2564 :- บาท พ.ศ.2564 : 15,000.- บาท 
พ.ศ.2565 :- บาท พ.ศ.2565 : 15,000.- บาท 
ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : เกิดการบูรณาการร่วมในทุกภาค

ส่วน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : สามารถส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆ มีกิจกรรมที่
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษาฯ 
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 1.๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1.5.2 แผนงานการเกษตร 
   -  งานอนุรักษ์ป่าไม้และแหล่งน้ า 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การ
เพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 

1 โครงการ :- โครงการ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองส่งเสริมการเกษตร)  
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ด้านบ้านเมืองน่าอยู่
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- แผนงาน การเกษตร 
- งาน อนุรักษ์ป่าไม้และ
แหล่งน้ า 

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ืออนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรท้องถิ่นต าบลโคกตูมอย่างยั่งยืน 
สู่เศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : เพ่ือให้มีฐานข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันน าไปวิเคราะห์เชื่อมโยงและใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 

งบประมาณ: งบประมาณ : 200,000.- บาท 
พ.ศ.2561 :-  บาท พ.ศ.2561 : .- บาท 
พ.ศ.2562 : - บาท พ.ศ.2562 : .- บาท 
พ.ศ.2563 :- บาท พ.ศ.2563 : 200,000.- บาท 
พ.ศ.2564 :- บาท พ.ศ.2564 : 200,000.- บาท 
พ.ศ.2565 :- บาท พ.ศ.2565 : 200,000.- บาท 
ตัวช้ีวัด : - ตัวช้ีวัด : ประชาชนมีฐานข้อมูลที่เป็น

ปัจจุบันน าไปวิเคราะห์เชื่อมโยงและใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีฐานข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันน าไปวิเคราะห์เชื่อมโยงและใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองส่งเสริม
การเกษตร 


